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Överenskommelse om anpassning av övergångsbestämmelser för lärare, skolledare och 
syofunktionärer, som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL. 
 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till personalorganet sid 2. 
 
För rubricerade arbetstagare, som inte erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL i samband 
med övergång till kommunala avtal, gäller särskilda ersättningar under sjukbidrags- och 
förtidspensionstid. Se Bilaga 2 till § 2 i förhandlingsprotokoll 1990-12-18. (P-cirk nr 1991:03 
samt även 1991:07 och 1991:54). 
 
Överenskommelse har träffats 1992-11-09 med berörda fackliga organisationer som innebär 
att arbetsgivarens utfästelse om ersättning enligt § 2 punkterna 2,3 och 4 i 
förhandlingsprotokoll 1990-12-18 Bilaga 2 till § 2 förlängs att gälla under tid som ÖLA 91 
gäller - dvs tid t o m 1993-03-31 - dock längst t o m kalendermånaden före den under vilken 
arbetstagaren fyller 65 år eller den tidigare kalendermånad varunder arbetstagaren avgår 
med rätt till ålderspension enligt PA-KL. 
 
Förhandlingsprotokoll 1992-11-09 bilägges. 
 
Ersättning enligt punkt 4 i Bilaga 2 till § 2 motsvarar den som utges i månadsersättning 
enligt kommunala bestämmelser till arbetstagare grupp 1, som insjuknat 1991-01-01 eller 
senare. Denna ersättning som arbetsgivaren har att betala ut framgår av tabell B i § 18 i 
försäkringsvillkoren. (Se P-cirk nr 1991:47 och P-cirk nr 1991:54). 
 
Om ersättning lämnats 24 månader i följd utges enligt § 23 i försäkringsvillkoren för AGS-
KL ett värdesäkringstillägg till månadsersättning om vissa förutsättningar är uppfyllda. 
 
För arbetstagare grupp 1 som erhåller ersättning enligt punkt 4 i Bilaga 2 till § 2 skall således 
motsvarande tillägg utges fr o m januari 1993. 
 
När AMF:s styrelse fastställt värdesäkringens storlek återkommer vi med information 
härom. 
 
Förhandlingsdelegationen rekommenderar personalorganet: 
 
att i anledning av den träffade överenskommelsen, tillämpa bilagda överenskommelse om 
anpassning av övergångsbestämmelser för lärare, skolledare och syofunktionärer, som ej 
erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 
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